ES PROHLÁ ENÍ O SHOD
íslo : 2 / 01 / 04
vydané na základ § 13 zákona . 22/1997 Sb., o technických po adavcích na výrobky a o zm n a dopln ní n kterých zákon ,
ve zn ní zákona . 71/2000 Sb. a zákona . 102/2001 Sb., zákona . 205/2002 Sb. a zákona . 226/2003 Sb. a §5 na ízení vlády
. 190/2002 Sb. , kterým se stanoví technické po adavky na stavební výrobky ozna ované CE.
Výrobce:

HASIT umavské vápenice a omítkárny, a.s.
Velké Hyd ice, 341 01 Hora ovice

I :

14706776

prohla uje a potvrzuje na svou výlu nou odpov dnost, e pro ní e uvedené stanovené výrobky bylo provedeno
posouzení shody vlastností s po adavky technických p edpis a jsou za podmínek obvyklého a ur eného pou ití
bezpe né.
Stanovené výrobky

lepidla pro keramické obkladové prvky:

FLEX- Fliesenkleber 561
Fliesenkleber 560
Fliesenkleber 562
Fliesenkleber- Standard
Vyráb né v výrobnách :

Velké Hyd ice ; Velké Hyd ice , 341 01 Hora
Brno Chrlice ; Tovární 1 , 643 00 Brno
Hlu ín ; Ostravská 1818 , 781 01 Hlu ín

ovice

Pou ité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace :

SN EN 12004 a

SN EN 12004 ZM NA A1

Výrobce (HASIT umavské vápenice a omítkárny, a.s.) zavedením, zdokumentováním a udr ováním systému ízení
výroby popsaném v P íru ce jakosti zabezpe uje shodu v ech výrobk uvád ných na trh s technickou dokumentací a se
základními po adavky.
P i posouzení shody bylo postupováno podle §5 odst.1 písm. b na ízení vlády . 190/2002 Sb. v platném zn ní
s pou itím t chto doklad :
Protokol o zkou
Protokol o zkou
Protokol o zkou
Protokol o zkou

ce typu výrobku
ce typu výrobku
ce typu výrobku
ce typu výrobku

.1020-CPD-020011860 ze dne 15.7.2004
.1020-CPD-020011861 ze dne 15.7.2004
.1020-CPD-020011862 ze dne 15.7.2004
.1020-CPD-020011863 ze dne 15.7.2004

vydal Technický a zku ební ústav stavební Praha, notifikovaná osoba . 1020, pobo ka
441, 370 10 eské Bud jovice

eské Bud jovice, Nemanická

Velké Hyd ice, dne 17.9.2007

Ing.Hana Kalná
len p edstavenstva

Antonín Polanka
len p edstavenstva

Nahrazuje prohlá ení o shod 2 / 01 /04 ze dne 15.7.2004

